TÓPICOS AVANÇADOS EM ARQUITETURA E URBANISMO I
CIDADE, CULTURA E SUBJETIVIDADE - DU 991 (15h)

Prof. Julieta Leite

início: 19 de novembro
Quinta-feira, 15h-18h (síncrono: 15h30 às 17h)
Datas: 19/11, 26/11, 03/12, 10/12, 17/12

Numa perspectiva multidisciplinar, os estudos em Cultura e Subjetividade são apontados como
canais em que se revela um paradigma estético, por meio do qual é possível pensar a
sociedade e seus espaços de vida. As teorias e métodos que se articulam em torno desses
estudos guiam propostas de análises da realidade contemporânea em suas formas perceptivas
e na produção de uma sensibilidade estética.
No estudo da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, a perspectiva da Cultura e Subjetividade
emerge da necessidade em se compreender a relação espaço-sujeito-coletividade, entendida
sobretudo do ponto de vista da percepção e da experiência (Tuan 1977; Norberg-Schulz, 1980;
Younès & Bonnaud, 2014). Enquanto que a perspectiva da Subjetividade aponta para a
natureza da relação - da experiência sensível - a Cultura Urbana, de forma mais ampla,
engloba estudos que tratam da construção coletiva dos espaços. Esses dois campos auxiliam na
construção de estudos sobre a Cidade a partir da atribuição de significado aos lugares, da
produção de sentidos e da promoção da interação social, num contexto comunicativo-cultural
marcado por instantes afeto-emotivos, pela profusão de imagens e pela multiplicidade de
símbolos.
Se debruçar sobre tais temas de investigação requer uma postura multidisciplinar e criativa no
que concerne a problematização e a elaboração de métodos que permitam investigar e
conhecer a produção do espaço. O que sugere o diálogo com a Antropologia, a Sociologia
compreensiva, os Estudos Culturais, das Mídias comunicativas, e do Imaginário. Aos nos
debruçarmos sobre esses temas, buscamos contribuir com a formação crítica e criativa no que
se refere à análise e à intervenção nos habitats contemporâneos, que variam em natureza,
escala e configuração.

Ementa: Estudos da cultura e da subjetividade como meios complementares para a
compreensão das práticas de produção, uso e ocupação dos espaços urbanos na atualidade.
Objetivo: Refletir e compreender questões urbanas a partir de uma leitura sensível do espaço
social, em que se consideram aspectos subjetivos e as manifestações estéticas que se
estruturam por meio de imagens e de representações da cultura visual urbana.
Programa resumido:
1. O conhecimento comum: introdução à sociologia compreensiva
2. A metrópole como modelo cultural da modernidade
3. Cultura e subjetividade na cidade contemporânea
4. O espaço urbano público
5. Experiências metodológicas
Carga horária: 45 horas
Metodologia: A disciplina se estrutura em torno de textos de discussão escolhidos a partir da
apresentação dos objetos e problemas de pesquisa dos alunos matriculados. A cada aula será
discutido um texto que contemple o programa resumido, de modo associado às temáticas
gerais apontadas pelos alunos. A primeira meia hora de cada encontro será destinada à
apresentação de uma questão problema a ser respondida pelo aluno e discutida durante o
encontro síncrono (1h30). Por fim, a última hora de cada módulo, realizada de maneira
assíncrona, será destinada à retomada da questão problema na elaboração de um texto
individual.
Avaliação: será realizada com base na participação, assiduidade e desempenho na elaboração
dos trabalhos individuais.
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